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 עיצוב הסביבה החינוכית בגן לילדים עם לקויות ראייה

חוברת  במסגרת גן לילדים עם לקות ראייה או עיוורון.  ,מיטבית חינוכיתלפניכם חוברת הדרכה לעיצוב סביבה 

לעיצוב המרחב החינוכי. החוברת נכתבה על סמך הידע והניסיון  וטיפים, דוגמאות זו נותנת עקרונות בסיסיים

ונתמכת בסקירת הספרות המביאה עם ילדים עם לקות ראייה או עיוורון הרב של צוות גני עמותת אלי"ע 

 ון.או עיוור ראייה תלקוילדים עם לעיצוב גני ילדים מותאמים ל מהעולםדוגמאות 

 

 לשאלות:החוברת תיתן מענה 

 רציונל העבודה המנחה אותנו בעמותת אלי"ע לעבודה שיקומית עם ילדים עם לקות ראייה או עיוורון.מהו  •

 .למה חשוב לפתח סביבה לימודית מותאמת לילדים עם לקות ראייה או עיוורון •

 דגשים ודוגמאות לבנייה ופיתוח סביבת גן לילדים עם לקות ראייה או עיוורון: •

o  וחלל הגןחלוקת המרחב 

o התאמה אקוסטית של המרחב 

o התאמות תאורה 

o לוח תוכן 

o פינות משחק 

o משחק/עבודה ליד שולחן 

o חדר טיפול 

o שירותים וחדר רחצה 

o חצר הגן 

o דוגמא למפגש בסביבת הגן 

 סקירת ספרות מהעולם לעיצוב סביבת גן מותאמת לילדים עם לקות ראייה או עיוורון. •
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 ועקרונות לפיתוח סביבה חינוכית מיטבית בגן לילדים עם לקויות ראייה או עיוורון רציונל

הבסיס לעשייה שלנו היא ההבנה העמוקה כי הראייה משפיעה על כל תחומי ההתפתחות, היא החוש 

 .המארגן שדוחף אותנו לקשר עם הסביבה, מגרה את הסקרנות ודרכו אנו קולטים ומבינים את העולם

גורמים ההם  ,אופייהו הראייחומרת לקות ה, משפיעה על יכולת מוטורית, קוגניטיבית וההתנהגותית ראייהה

 ות. על ההתפתח ראייהחשובים בהשפעת לקות הה

 יצר הפעילות הטבוע בהםיבגיל הרך, הפעוטות חוקרים את סביבתם הפיזית והאנושית מכוח הסקרנות ומ

אח"כ מצטרפים גם ההקשבה, , "הקרובים" מגע, טעם, ריח . סוכני החקירה הראשונים הם החושיםמלידה

בו זמנית,  ראייהבעוד שילדים רואים יכולים להתאים עצמם לסביבה ולהסיק משמיעה ו ההסתכלות והחיקוי.

עם עיוורון תינוקות  יזדקק לתיווך המבוגר כדי להגיע להבנת הסיטואציה בה הוא נמצא. ראייהילד עם לקות 

בשל הלקות הם מראים פחות חקרנות ונוטים , בעלי הזדמנויות מעטות יותר ללמידה הינםראייה  או לקות

זמנית ולשם למידה זקוקים לסביבה -להיות יותר סטטיים, מתקשים בהתמודדות עם מספר גירויים בו

 .מותאמת

סביבת הגן אינה משמשת רק כמקום למפגש פיזי בין הילדים לגננת והמטפלים, אלא משקפת את רוח הגן 

חינוכית מותאמת יוצרת תנאים מקדמים להתפתחות והתנסות  סביבההערכים והמטרות אותם מנסה לקדם. 

 צריכה ,חינוכית טובה סביבה. של הילד בגן םפורמלייוהבלתי  םהפורמלייומקלה על תהליכי הלמידה וההוראה 

 להיות צריכה הסביבה .יתר עומס ללא חזותיים רכיבים להכיל צריכה והיא ומגרה מסקרנת, אסתטית להיות

 גבולות של למידה מאפשרתובנוסף  ובחירה עצמאות מעודדת, היגיינית, מסודרת, מאווררת בהתאמה, מוארת

 . הרגלים והקניית

עמותת אלי"ע רואה חשיבות רבה בעידוד הילדים לעצמאות והקניית ביטחון ותחושת מסוגלות, אשר תקנה 

אנו מאמינים באלי"ע, כי חשוב לשמור על סביבת  יותר. יכולת התמודדות טובהלילדים בעתיד ובבגרותם, 

לבנות  שר לילדתאפיחד עם זאת, נדרשת סביבה מותאמת ש חיים וגן טבעית ונורמטיבית עבור הילדים,

 הצוות ועם אחרים ילדים עם חברתיים מגעיםתקשורת ול הזדמנויות תקדם, וכישורים מיומנויות ולשכלל

  וכן תעודד רכישה של שפה ואוצר מילים. החינוכי

. ע"י לקות ראייהעיוורון או לקידום ילדים עם  התאמת סביבת החיים והמרחב החינוכי והטיפולי חיונית

וחשיבה יצירתית לעיצוב המרחב והסביבה, אנו מזמנים  םבקונטרסטיי, שימוש הנגשותיצירה של 

יום. כך -ומעודדים את הילד עם לקות הראייה או העיוורון, לחקירה, לסקרנות, והשתתפות בחיי היום

 למעשה הילד רוכש מיומנויות ויכולות חדשות ואנו מאפשרים לו להתפתח וללמוד.

 

 הערה:

ושמירה על כללי הבטיחות הנדרשים. כמו כן,  בדרישות התקן ישראליכל הציוד והאבזרים נדרשים לעמוד 

  המבנה והמרחב.בעת תכנון  להיעזר בחוקי הנגישות יש
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 פיתוח סביבת גן מותאמת לילדים עם לקות ראייה או עיוורון.

 חלוקת המרחב

להתמצא ולהתנייד בתוך לילדים ולאפשר  םאודיטוריו םויזואלייעל מנת לאפשר עבודה בעלת מעט מסיחים 

 .הן פיזית והן תחושתית וויזואלית ,קיימת חשיבות לחלוקת המרחב החינוכיניתן, הככל  בצורה עצמית ,הגן

ליצור הבדלים במרקמי יש  .קבועבגן יהיה  פינותהמיקום , לכן יתר גריית תמנע מאורגנת לימודית סביבה

על מנת להקל על הילדים  ,ויצירת ייחודיות לכל פינה בגן והפינות בהתאם לחלוקת האזורים ,הרצפהוצבעי 

, חי/ שט פרקט/  , לינולאוםשימוש באריחי רצפה לעומתדוגמא לכך היא  הפינה בה הם נמצאים. זיהויבאיתור ו

בגני עמותת אלי"ע ניתן למצוא חלוקה ל  צבע אחר לכל אזור, שימוש ברהיטים על מנת לתחם אזורים ועוד.

 .משחק חופשיאזור האכילה, אזור מפגש וו שולחנות משחקאזורים קבועים:  2-3

      

בנוסף, יש ליצור סימונים מוחשיים והבדלי מרקמים על קירות הגן על מנת ללמד ילדים עם עיוורון מסלולים 

ים המעבר(.קבועים בין אזורי הגן השונים )מסלול לחדר השירותים, מסלול לשולחן האוכל, מסלול לחצר וכד'

)בד"כ בצבע שחור ובעל חספוס שניתן לחוש אותו  י נגישותבפס בין פינות העבודה והפעילות בגן יסומנו

קל  עם עיוורון יהיה, כך שלילד השונות מרכזי המוביל לפינות ובפס נגישות הצפעל הר באמצעות הרגל(

 במרחב הגן.להתנייד 

חשוב שלכל ילד יהיה סימון מיוחד על הכיסא השייך לו, הסימון  חשוב לשמור על מקום ישיבה קבוע לכל ילד.

 ניתן למישוש עבור הילדים עם עיוורון. כן עבור הילדים עם לקות הראייה ו )תלת ממדי( יהיה בולט

נדביק תמונה או  רות הצעצועיםגעל מ לדוגמא רהיטי הגן. ניישם גם עלהנגשות והתאמות ויזואליות נוספות 

המשחק, דומה או  נדאג שיהיה בעל ניגודיות בצבעים וכן נוסיף סמל תחושתי עבור .המייצג את המשחקציור 

במידה ויש ילדים עם עיוורון נוסיף כיתוב בשפת ברייל על מנת לעודד אוריינות לשפת  זהה למשחק עצמו.

לים ותמונות גם עבור כיסאות הילדים, במתלה יום. כך נדביק סמ-הברייל ומפגש אקראי עם השפה בחיי היום

  .התיקים והמעילים בגן, על המגרה האישית של הילד ועוד..
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במידה וישנם ילדים אשר נעזרים בהליכון או אביזרי יש לדאוג לשמירת מרחב הגן והמסדרון נקי ונגיש למעבר, 

היעזרו ביצירת מספיק מקומות אחסון למשחקים, הליכה יש לדאוג למספיק מרחב לצורך ניידות עצמאית. 

 .לשמור על סביבה קבועה ובכדיאבזרים, חומרי יצירה וכדומה כך שמרחב הגן לא יהווה מכשול 

            

 כיתוב ברייל בכניסה לכיתת גן*  מגרות עם כיתוב ברור וסמל מישושי*   אלי"ע עם קיר מישושימסדרון בגן *

 

 של המרחב התאמה אקוסטית

עתי הופך ימרחב שקט וקשב לסביבה הינם משמעותיים אצל ילד עם לקות ראייה או עיוורון. הערוץ השמ

דומיננטי ודרכו מתאפשרת התפתחות ולמידה של הילד. יש לשים לב כי המרחב החינוכי יאפשר את השקט 

. ניתן לעשות שימוש בחלונות אטומים לרעש, תקרה תזוזה בחדר לא תיצור הסחות ורעשים חזקיםהנדרש וכי 

 אקוסטית ועוד.

 

 תאורה 

על מנת לאפשר תאורה בהתאם לצרכים השונים  ,שונים בכיתההתאורה בגן תהיה עם יכולת לעמעם חלקים 

 תעמידו ואל לחדר האור כניסת לזווית לב שימו ,לפעילויות השונותואופי הלקות שלהם וכן התאמה  של הילדים

בנוסף, ישנה חשיבות להתקנת וילונות שיאפשרו הצללה של האור מבחוץ  .חלון מול אל מסונוורים ילדים

   .סנוורומניעת  במידת הצורך

  להבהוב. שימוש בנורות הנוטותו לסנוור מתאורה העלולה לגרוםאנו ממליצים להימנע 

 

 

             

 

 

 * התקנת תאורה משתנה ושימוש בעמעמים.                         הצללה  תדוגמא לווילונו*   

 דלת מפני כניסת אור טבעיהוכיסוי     
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 לוח תוכן

ומציגה את המסר או הנושא לאורך זמן. ללוח  הלמידה לשיפור תורמת הלימודית בסביבה חזותית תקשורת

התוכן מטרות מגוונות וכולן נובעות מהעשייה הלימודית המתקיימת בגן ותואמות את הגישה של עמותת אלי"ע 

 לעידוד חקירה וסקרנות של הילדים. 

ידי -לחשוב שלוח התוכן יהיה ממוקם בגובה העיניים של הילדים ובמקום נגיש עבור הילדים ושאינו חסום ע

רהיטים וחפצים שונים. לוח התוכן צריך להיות בעל רקע אחיד, בעת עיצוב הלוח יש לקחת בחשבון שימוש 

 בלוח.של הפריטים בצבעים בולטים, קונטרסט, גודל ומיקומם 

הלוח  .ודיות בצבעוניגבעלי חדות גבוהה ים, ולא עמוס יםברור ופרטים מספר מצומצם של תמונותנשתמש ב

. חשוב שהתמונה או הפריט המוצג יהיו כמה שיותר שונים ומגוון תמונות/חפצים מאותו נושא נלמדיכלול גדלים 

יום ול "דבר האמיתי", -ולקשר את המוצג בלוח לחיי היוםבכדי שהילדים יוכלו להבין  ,למציאות קרובים ודומים

מדף ועליו חפצים גם על ד להציג את הנושא הנלמליצור את ההקשר הנכון ולהבין את המושג בכללותו.  ניתן 

 הקשורים לנושא אותם הילדים יכולים למשש ולקשר לתוכן המוצג על הלוח. 

 ויזואלי.חשיפת התמונות/חפצים תהיה הדרגתית ותואמת את צורכי הילדים וזאת על מנת שלא ליצור עומס 

 ה של הילדים.טיפולי הראיי ותיש להתייחס למיקום התמונות/חפצים שנמצאים על הלוח, בהתאם למטר

תמונות גם למעלה כדי לגרות אותו וליצור  נניחעליון ראייה , לילד שקיים צורך בעבודה על שדה אלדוגמ

 מודעות לקיים. 

לאפשר לילדים לגעת ולהתקרב לתמונות והפריטים, במידת הצורך נניילן את התמונות אך נדאג  שאין יש 

ככל החזרה של האור והניילון לא מבריק. תמונה מבריקה מקשה על ילדים עם לקות ראייה להתבונן ולראות. 

  ה שלהם.והחקיר יכולת הפענוחנרחיב את שהילדים יחשפו יותר ויזואלית לתכנים הנלמדים כך 

 ולהסתפק הטקסט כמות את לצמצם רצוי ,כיתוב ליד כל תמונהניתן להוסיף בהתאם לגיל ולהתפתחות, 

אם ובין אם בשפה העברית  באותיות גדולות וברורות, בין מודגש ובולט, , נשתמש בכיתובקצרים בטקסטים

 . בשפת ברייל, במידה ויש ילדים עם עיוורון בכיתת הגן

      

 עם רקע אחיד ו מישושי, צבעים מנוגדים -דוגמא ללוח תוכן בגן אלי"ע
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 המיוחד בחינוך במיוחד ת,ולא אלכסוני תלינארי בצורה ותמונות טקסטים - למידהמומלץ לארגן את חומרי ה

, באלכסון כתוב הטקסט אם מאוזנת בצורה נכתב עברי כתב בשל היכולת התפיסתית של הילד. ,ובגילאי הגן

באם ידוע על ילד שבשל לקות הראייה נדרש להתאמות בעימוד הטקסט  .עימוד הטקסט לפי ראשו יטה הילד

 יתבצעו ההתאמות בהתאם.

יש ליצור התאמות של לוח התוכן ולעצב אותו בעזרת מרקמים שונים, צורות וחומרים  עם עיוורוןעבור ילדים 

)כמו עלים ולא תמונות של עלים( בכדי שיחושו וילמדו  אמתייםשניתן למשש, תוכן הלוח צריך להיות מחפצים 

אחר עבור על התוכן הרלוונטי דרך חושים אחרים.  ניתן ליצור לוח אחד עבור ילדים עם לקות ראייה ולוח 

 ילדים עם עיוורון.

נושא, לגרות אותם ב םניתן להכין את לוח התוכן יחד עם הילדים וכך לעודד את ההשתתפות והעניין שלה

 ולחזק את תחושת השייכות שלהם לגן ולסביבה בה הם נמצאים.  מישושית וויזואלית לחקירה

 

 ינות משחק פ

בחירה, אינטראקציה יוזמה, עצמאות, משחקיות ויצרתיות, מעודדות המעודדות  פינות פינות המשחק הן

 דמיוניות. או קיימות חיים סביבות מחקותהן חברתית עם ילדים ו

קבוע על מנת להקל על ניידות הילד והתמצאותו. רצוי לייחד כל פינה לעומת פינה המשחק יהיה מיקום פינות 

 אזורי המשחק יהיוחלל נקי ומסודר,  יהיה חלל המשחק .במרחב אחרת, לצורך הבלטת הפינה וסימונה

בכדי שהילדים יבינו איפה נמצא כל משחק, ימצאו אותו בעת סריקה ויפנו למשחק איתו  מוגדרים וברורים

לא ליצור עומס ראייתי בחלל שחפצי המשחק יהיו מאורגנים וממוינים בסלסלות על מנת  כאשר רוצים לשחק. 

 קים במרחב.שחולמתן את מידת הפיזור של המ לא יהפכו למכשוליםהגן. יש לדאוג שהחפצים 

נדרש להיות בעל רקע אחיד, ולתת קונטרסט  , הואבמידה והמשחק מתקיים ליד שולחן/ משטח עבודה/ שטיח

מנוע מהם להסתכל על המשחק ללמשחקים ששמים עליו. רקע מלא ציורים יכול להסיח את דעתם של הילדים ו

 שהוא העיקר.

 

 

 , שימוש בצבע וקונטרסטיםארגון פינות משחק בגן אלי"ע
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, ילדים עם לקות ראייה לעומת ילדים רואים העברה ממשחק לחיי היום יום.בקושי יש לקות ראייה  עםלילדים 

, רואה אותן במהלך ההתנהלות עם ראייה תקינה יום שילד-לפספס חלק ניכר מפעולות היום או עיוורון נוטים

, יתכן ואם לא יהיו חפצים המדמים מציאות הילדים לא יבינו את משמעות החפץ בבית ובסביבה החיצונית.בגן, 

יומית על מנת לאפשר לילדים -הסביבה וההתנהלות היוםשל  להנגשהבנו ויותאמו יחלק מפינות המשחק ילכן 

טבעית אצל ילדים עם  פעולה שאינה בהכרח .לשחק משחקי "כאילו" ולבצע פעולות חיקוי מעולם המבוגרים

  .לקות ראייה

לפינות המשחק השונות אותן יפגשו בגני מערכת החינוך ) בין אם גן בחינוך  2-3חשיפה בהדרגה בגילאי 

מיוחד או בגן בחינוך הרגיל( . הדגש יהיה בחשיפה למרקמים, צבעים, עומס ויזואלי בדרגות שונות ומגוון של 

גוונים שונים עמוסים ולא עמוסים , בלמיניהם היכולים לשמש כיד הדמיוןמשחקים. לדוגמא: פינת בובות, בדים 

 ועוד.. , פינת רופא, פינות יצירהמטבח שוניםואביזרי מטבח הכולל כלי  ,ויזואלית

 

מאמר בנושא התפתחות המשך העמקה ולמידה בנושא משחק אצל ילדים עם לקות ראייה או עם עיוורון ולל

אתר אלי"ע מידע מקצועי במומלצים לילדים עם לקות ראייה או עם עיוורון ניתן לפנות למשחק ומשחקים 

 www.eliya.org.il בכתובת: 

 

 עבודה ליד שולחןמשחק/ 

עבודה המשטח  ן אושולחעל ה הפעילות עצמה. /סביבת העבודה צריכה להיות נקייה מגירויים מלבד המשחק

למשחקים ששמים עליו. רקע מלא ציורים יכול להסיח את דעתם של ועם ניגודיות רקע אחיד, להיות בעל 

 מנוע מהם להסתכל על המשחק שהוא העיקר.להילדים ו

תינתן הגבהה וכן  במרחק סביר זה מזו בהתאם לצורך האינדיבידואלימותאם להם, הילדים ישבו בכיסא 

  לצורך העבודה ליד השולחן. לה,לילדים הזקוקים 

עבור ילדים עם לקות ראייה חמורה או עם עיוורון ניתן לצמצם ולתחום את מרחב הפעילות וליצור גבולות 

כקונטרסט התוחם את גבולות הפעילות. תחימת מרחב  או ניירפלסטיק/ עץ מגש ניתן להיעזר ב .ברורים

 הפעילות תקל על יכולת הסריקה ומציאת פרטי המשחק בקלות יתרה.

 

 

 

 

 

 

 יצירת ניגוד בין השולחן הלבן לשטח מוגדר למשחק -משחק ליד שולחן*

 

http://www.eliya.org.il/
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 חדר טיפול

הוא משמש את אנשי צוות הגן לעבודה בסביבה שקטה, נטולת גירויים  "מעבדת עבודה".דמה חדר הטיפול מ

חדרי הטיפול צריכים להיות מעוצבים באופן פשוט, מינימליסטי ולא  .המאפשרת עבודה פרטנית וממוקדת

במקום יהיו החפצים בחדר  נקפיד על תאורה מותאמת ואפשרויות עמעום והצללה. ,בדומה לחלל הגן .עמוס

בהתאם  ,הסח הדעתאת להפחית על מנת סגור בארון השונים יונחו ואביזרי הטיפול משחקים כאשר ה ,קבוע

יכולה  עבודהשההחלל בחדר יאפשר מרחב תנועה וניידות כך  .ליצור בחדר סביבה עמוסהיהיה ניתן  ,לצורך

הן בטווח הושטת היד והן בטווח הרחוק יותר. החדר יהיה מאובזר בשולחן עבודה וכיסאות קטנים  להתבצע

 פעילות על הרצפה. המותאמים לילדים וכן שטיח או מזרן שיאפשר

, מחשב, מתקני במעגל סגור הלוויזיטשולחן אור, זכוכית מגדלת, אביזרי החדר יכילו עזרים מסייעים כגון 

  וכדומה. ש(סקוטלבד )אורות שונים, לוח 

 *עבודה במרחב                     * משחק מחשב    *שולחן אור 

 החתלהחדר שירותים ו

החלל צריך  גם חלל השירותים והרחצה יותאם לילדים עם לקות ראייה ויאפשר את עצמאותם במרחב זה.

,  קטנים ונמוכים עם גישה נוחה לנייר טואלט שירותיםה וצבע. מבחינת גובהמותאם ומונגש לילדים להיות 

מתלים  לאפשר עצמאות וניידות נוחה. ,כיור נמוך, סבון נגיש לילד כמו גם נייר ניגוב ופח נגיש ובמקום קבוע

)מתקן לסבון, הסבון עצמו,  בין האביזרים השונים וניגודיותצבע הדגשת האביזרים הנלווים ע"י , בגובה הילד

החפצים צריכים להיות בולטים ובגובה שלא יהווה סכנה לילדים …(. מתקן לניירות ניגוב ידיים, פח, מראה ועוד

יש לקחת בחשבון גם את ההתאמות הנדרשות לצוות בעת עיצוב  אך יאפשרו את עצמאותם. ויהפוך למכשול

 .לסייע בעיצוב עמדות נכון וארגונומי, הן לילדים והן לצוותחלל השירותים וההחתלה ו

 . 
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 חצר

ובכפוף לתקנות  והלי הבטיחות בגן הילדיםוישמרו על נ  התקן הישראלימתקני החצר יהיו בהתאם לדרישות 

 .הבטיחות

 בחצר.יש להימנע מהיווצרות שטחים מתים מבחינת יכולת ההשגחה של מבוגרים על הילדים הן במבנה והן 

במקרים בהם קיים משטח דריכה , מ' לפחות מפני הקרקע 2מכל עבר. גובה הגדר יהיה  תגודרגן הילדים  חצר

  על הגדר, יימדד גובה הגדר ממשטח הדריכה. המאפשר טיפוס

הצפת גירויים ועומס. בחצר יהיו מתקנים שונים  החצר צריכה להיות מזמנת אך לא עמוסה מדי על מנת למנוע

מגלשה עם מדרגות או סולם,  ,"הציבורי התואמים את "המתקנים בפארקלילדים עם מוגבלויות ומונגשים 

 ותחושתית.ויזואלית  ומונגשים המתקנים צריכים להיות מותאמים… , ועודמתקן טיפוסנדנדה, 

ומרקמים שונים. , חקירה, למידה של צלילים שונים יצירה של קיר מוזיקלי ותחושתי עבור הילדים תעודד יוזמה

תעודד התנסויות סביב מיומנויות המוטוריקה העדינה כגון אחיזה, יכולת תפעול וכן תעודד פיתוח מיומנויות 

מוזיקלי מופק בהתאם לתנועותיו המקצב הועוד.  ניתן להשתמש בכלי הקשה שונים, פעמוניםחושי.  תלוויסו

ה עבור הילדים ואף מסייעת זיקלית מבדרת ומהנצלילים ומנגינות המעניקות חוויה מוומייצר של המשתמש, 

 בין הילדים  ובין המטפל לילד. הביצירת חיבור ואינטראקצי

שונים של החצר )גומי, דשא סינטטי, המרקמים של הרצפה באזורים הישנה חשיבות ליצירת הבדלים בין 

ה יבתחילת העלי. ית עומקיויש צורך ברא משתניםבהם יש גבהים  סימון בצבעים מנוגדים של מתקנים חול(.

לגבי הקצה העליון  כך גם, המדרגה בכל המדרגות, פס בצבע בולט עם מרקם המסמן את תחילתובמדרגות 

למעקה/חבל  בנדנדה ישיבהאזור ההבדלי צבעים בין ויצירת הסימון יכלול את הנדנדות, וסופה. של המגלשה 

כך שנוכל ליצור יחד עם , בחצר שוניםה מתקניםעם צבע מנוגד לשימוש בפסים מובילים בולטים ו. האחיזה

מסלול קבוע, צמוד לאחד מקירות הגן, שיאפשר לילדים )במיוחד לילדים עם עיוורון( ללמוד את המסלול  הילד

 בכוחות עצמם לחצר.ולהתנייד ולצאת בעל פה 

משטח הנועד להזהיר , כמו גם הוספה של יהיה ניגודי למשטחים ולצמחיה מסביב וגבולות החצר צבע הגדרות

 ומסומן בצבע מנוגד.עגולות  מגבשושיות מפני סכנה או שינוי במרחב, והמורכב

  ומסונוורים מהתאורה הטבעית.יש לדאוג להצללה מלאה בייחוד עבור ילדים שמתקשים לראות באור 

 

 

 

         

 

                                                                                                       חלוקת הרצפה, הדמיה של מתקני חצר*     מוזיקלי* קיר 

 ניגודיות.          שימוש בצבעים ו, סימון נגישות על הקרקע 
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 דוגמא למפגש בסביבת בגן: 

 הגננת יושבת בגובה העיניים של הילדים.  .1

במרחב הגן, בפינה תחומה ולא באמצע החלל. רצוי למקם את המפגשים שלא בסמוך לדלת  -מיקום המפגש .2

 הכניסה, על מנת למנוע הסחות דעות מהילדים.

 מאחורי הגננת רקע אחיד למניעת מסיחים.  .3

 הפנים של הילדים פונים לכיוון הרקע האחיד.  .4

ה של הילדים בחצי גורן אל מול הגננת , כאשר מיקום הישיבה של הילדים תואם את יכולתם סדר הישיב .5

, ילד עם ראייה עם הגב למקור אור נושיב סנוורלדוגמא ילד עם  ומגבלות לקות הראייה שלהם, תהוויזואלי

 תקינה בעין אחת נושיב בצד כך שהעין הרואה פונה אל מרכז אזור המפגש.

 מהגננת בעת המפגש יותאם לפי מטרות המפגש והאביזרים הנלווים לו.מרחק הילדים  .6

יש להביא אביזר אחיד ולהתמקד בו לצורך שמירה על ריכוז הילדים ואפשרות  במידה והמפגש כולל אביזר, .7

כמו כן לעיתים נשתמש ברקע אחיד על מנת להציג את האביזר לעבד את האביזר והשימושים השונים עמו. 

 שיסייע לילדים לראות.  בקונטרסט נכון

נציג אותו כאשר מאחוריו משטח אחיד  על הכדור להיות בעל צבע אחיד, -** לדוגמא כאשר משתמשים בכדור

צליל בכדי שיוכלו לעקוב אחר הכדור  םניתן להוסיף כדור ע עם עיוורוןלילדים  לצבע הכדור, בצבע מנוגד

 והמקום ממנו בא.

 

 

 ורות מידעמק

וניתוח שאלון לעיצוב סביבה חינוכית פיזית לגן ילדים עם לקות ראייה, צוות עמותת אלי"ע ראיונות  .1

2018. 

 לחינוך המדור ארבלי, עיצוב סביבה לימודית בגן ובבית הספר לחינוך מיוחד. למה ואיך? אהובה .2

 .2012, ירושלים י"מנח ה"פסג מרכז, מיוחד

ילדים עם עיוורון ולקות ראייה בהשוואה לילדים עם בקרב היבטים שונים של הכרת תרחישים  .3

 .2016, נעמי ישי, ראיה תקינה

 .2013, נורית נוי, הנגשת סביבת בית הספר לתלמידים לקויי ראייה ועיוורים .4
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 תחת מגבלות ראייה המקדמות למידה עיצוב "סביבות למידה" בגן

 עבור עמותת אלי"ע, מאת יערה זלוסקי , מעצבת מוצרסקירת ספרות 

 2019ינואר 

עיצוב הסביבה החינוכית כמרכיב בעל חשיבות בהשפעתו על הלמידה והשהות בגן אינו תחום חדש כשלעצמו. 

 זהו תחום הנוגע בשפה חזותית, ארכיטקטורה, זהות תרבותית וכמובן בהיבטים פדגוגים שונים.

קיימות גרסאות שונות בעולם אנשים עם עיוורון, נעשתה מספיק עבודת חקר על סביבות למידה למאחר שלא 

 .עיוורוןעם עם לקויות ראייה או  גנים מהעולם לילדיםלנושא. בעבודה זו נבחנו 

 

 תהינם ילדים סקרניים הלומדים את העולם באמצעות חוויו ראייהעם לקויות בדומה לילדים אחרים, גם ילדים 

 הישירות ועל סביבת הלמידה בה הם נמצאים, מוטלת אחריות לפתח את סקרנותם ולעודד בהם מוטיבצי

ולארגן את יש לייצר תנאים מתאימים בגן  ,לשם כך לחקור את עולמם ולהגביר את עצמאותם ככל האפשר.

לכלי למידה בפני עצמה. סביבת גן מתוכננת היטב יכולה  לספק תחושת  ותהפוך חקירה כך שתאפשרהסביבה 

 בטחון פיזי ונפשי ותחשוף את הילדים לתופעות וגירויים תוך גישה נוחה לכלים וחומרים המתאימים לגילם.

 על מנת לעשות זאת יש להתבונן בהיבטים מרכזיים בסביבת הגן:

ובאילו גילאים, כמה אנשי צוות, האם כולל עוזרים והורים כמה ילדים לומדים בגן  –אוכלוסיית יעד •

 בפעילויות.

 מכשולים נפוצים, עצמאות מוגבלת, רגישויות חושיות. –לילדים  םקשיים ייחודיי •

בגן הילדים, כיצד מתבצעת היום הדגשה של  תמבט על פינות ייחודיו  –תיאור המרחב הקיים  •

 ותחות בגן. משחקיות ולמידה ואילו יוזמות מחשבתיות מפ

 שפה, כבוד לאחר, ביטוי אישי. -התחשבות בהיבטים תרבותיים בגן   •

ילדים עם לקות ראייה או לצורך סקירה זו בדקתי גנים ממקומות שונים בעולם, ובחנתי  את מידת התאמתם ל

 תחומים הבאים:עיוורון ב

 חיבורים והפרדות –מעברי חלל ומפגש  •

 וחום, חלונות ודלתותאמצעי הצללה ושימוש באור  •

 ריהוט מודולרי ופינות משחק בגן  •

 מעבר לחצר ושימוש בטבע  •

 כיצד לאפשר "למידה אקטיבית" –כלי הלמידה ופינות הלמידה  •

 ארגון ויזואלי של תכנים •
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מסגרת המייחד המניתוח מגמות בעיצוב חללים לילדים ללא מוגבלויות, ניתן ללמוד כי עולה חשיבות לסיפור 

תמצאות המסגרת עוזר בבחירת אלמנטים פונקציונאליים לחלל ולאחר מכן עוזר ב'הבנת' וההאת הגן. סיפור 

קונספט  –אחד את כל המבנה נבחר קונספט עיצובי שמ – מבנה גן כפר שמריהו.  לדוגמא בעיצוב עצמו בחלל

גן הרימון, גן החיטה  –כיתות גן כך שלכל כיתה יש קונספט שמתייחס לשבעת המינים  6המבנה מכיל . חקלאי

 (2 – 1)תמונה מס  וכו'. סיפור מסגרת תומך בזהות של כל כיתה ומקנה תחושת שייכות לילדים.

              

דוגמא . שימוש בסיפור מסגרת עיצובי עשוי לבטא רצון להיראות "פחות מוסדי"בעיצוב חלל לילדים עם לקויות, 

גלגלים ובעלי מגבלות  תהמשמש גם ילדים המתניידים בכיסאו בבית הספר לעיוורים בניו מקסיקולכך היא 

ל וניתן לראות לכך אזכור בצורת הגלים ע . בחלל זה נבחר מוטיב 'בריכה'ראייההנוסף ללקויות  תקוגניטיביו

 המספקות תחושה של עומק על גבי הרצפה.  ,פני הקירות ושימוש בטקסטורות שונות על המנעד הכחול

 (4 –3תמונה מס ) 

על הקירות השתמשו באריחים תלת ממדיים מחומרים רכים המעודדים תנועה והולכה של הילד. בית הספר 

מעודד לעצמאות, בטיחות וניידות תוך שימוש בעיצוב רב חושי אך פשוט. לכיתות מחוברות גם כיתות נושא 

משמש כמפתח צורני  סיפור המסגרת של הבריכה תרפיה ואימון פיזי.בוהמסדרון בין הכיתות תומך אף הוא 

שנמצאים בחדר. ניגודים נמצאים בבחירה של גוונים כחולים שונים על גבי  םעל מנת לקשר בין האובייקטי
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, או חלון ישיבה, 'כיתות לימוד ובכל אחת גם אלמנטים 'כיפים' כ'קיר כיפי 12-קירות בהירים. המבנה משמש כ

ם לסביבה. החיבור לסביבה מתקשר גם לסיפור החומרים בהם השתמשו הם חומרים עמידים אך ידידותיי

 המסגרת שנבחר לחדרים השונים ומכיל סיפורים הקשורים לעולם הטבע והחי.

תשומת לב מיוחד לעיצוב החצר הרב חושית המשמשת מרכז למידה של ריחות, חומרים וסאונד יש בה 

 שבילים המתרגלים התמצאות בחוץ אך גם משחק חופשי בחומרים.

י של צבעי היסוד הוכח כאפקטיבי, איך ניתן לייצר ניגודיות גם בבחירה צבעונית מינימליסטית. מפתח צבעונ

 מרכז אנקור לילדים עיוורים בדנוורכך בדוגמא זו: משרד אדריכלים דיוויס, 

 (6 – 5)תמונות מס 

 

במלואה לניצול מרכיב , כך שמעטפת המבנה נוצלה עם עיוורוןמבנה זה תוכנן מהבסיס לשמש כמבנה לילדים 

האור. חלונות רבים שובצו במעטפת בעלי גוונים שונים. בניגוד לקירות, הבהירים, הרצפה נבחרה בגוונים 

 מרעש ויזואלי. נוטרלה כהים של שחור ועץ ו

השינויים בגודלם של החלונות השונים והאלמנטים השונים מסייעים לילד בניידות ובזיהוי הכיווניות בחלל. 

הנכנסת אור עוצמת ההגברה או הפחתה של  המאפשרת לב מיוחדת ניתנה לשימוש בפרגולה פנימיתתשומת 

כך שניתן ליצור בחלל הגדול מגוון מצבים המתאימים לקשת של צרכים  ,מוגבהים בתקרההחלונות המ

  .ראייהההקשורים בלקויות 

מעברים להשחור משמש גם כסמן  כדי לעזור במפגש בין הקירות. הצבע של צבע הרצפה מחולקת לשני טונים

 בחלל אך גם כנישות לישיבה, הוא נמצא בניגוד הגדול ביותר לצבע הלבן בו השתמשו בקירות.

החלונות, אורות בדלתות וקירות  –שלושת צבעי היסוד, אדום כחול צהוב משולבים באלמנטים שונים בחלל 

וגדת לתנועה פסיבית. החלונות הקטנים מרכזיים והשימוש בהם הוא על מנת לאפשר תנועה אקטיבית המנ

בזויות משתנות על מנת למנוע חדירת אור ישיר שיסנוור את  מוקמיםנבנו בתוך נישות שונות בקירות ומ

 הילדים וכך ישנו גם ניצול של השתנות האור לאורך היום היכולה לתמוך בתחושת מעבר הזמן בחלל.

 

כישורי  תבמבנה הבא הוא שימוש במבנה ככלי לימוד מתווך בהקנייהדגש שחוזר בקרב הקונספט האדריכלי 

 חיים. 
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עושה אף הוא  ,כיתות היסודילגן ועד ה גילהחל מילדים המשמש  , ארה"בבית הספר לעיוורים במרילנד

יומיומיות כאולם  תשימוש בשלושת צבעי היסוד על מנת לעורר ניגודיות אך מתרכז ביצירת קישור לחוויו

דים יק, דואר ומרכז את סביבות הלמידה בין דימויים אלו. סביבות הלימודים בעלות משטחים אחקולנוע, בנ

 .יכאשר מרבית הציוד נמצא באחסון ייעוד

 לבחירה בשלושת צבעי היסוד בסיבות למידה יש ביסוס פסיכולוגי.

שמתניע תהליכים רבים הצבע האדום הוא צבע ממריץ ומקושר לאקטיביות, הוא גם מגביר את דופק הלב מה 

בגוף כגון תאבון וערנות. הצבע הצהוב מקושר לאושר והוא הצבע הבולט ביותר באור היום. המוח מבחין בצבע 

לפני שהוא מבחין במילים או צורות ולכן שימוש בצבעוניות עשויה להיות מאוד אפקטיבית. ככלל ילדים בגיל 

הפסטל וזו הסיבה שתעשיות כצעצועים ומזון עושים הרך מעדיפים את שלושת צבעי היסוד על פני צבעי 

 שימוש רב בצבעים אלו.

 

 

 (7-8)תמונות מס' 

הקשר את בניה מקומיות וכך מספק  תעושה שימוש בטכנולוגיו בית הספר לעיוורים שבבאנגלור, הודו,

ית כוללת משמש ילדים החל מגיל הגן ועד גמר בית הספר התיכון. הבחירה החומר אלתרבות המקומית. הו

שימוש בחומרים טבעיים כאבן, עץ וקש. על אף אין בו צבעוניות מנוגדת, יש בו מחשבה רבה על התמצאות 

ויצירת כיווניות במשבי רוח וטמפרטורות בחלל. פעמוני רוח מוקמו במיקומים אסטרטגיים, הקירות מאפשרים 



 

15 
 

טקסטורות שונות על גבי הקירות ויש  אף הם מעבר של רוח וקול בין החדרים. השימוש בלבנים תומך ביצירת

. יש הכנסה של צמחיה אל תוך המבנה שימוש בסמלים וסמלים מהתרבות המקומית כדקורציה על הקירות

והפרחים. החלטה זו גם מגבירה את המגוון החושי  ההצמחייומעבר הרוח במקום מודגש על ידי ריחות של 

 הניתן לחקירה על ידי הילדים. 

 (9)תמונה מס' 

פיתוח שיטת תקשורת לילדים המעודדת אותם  , ארה"בבסנטה אנה קליפורניה םבית הספר לעיוורי

איתם  אביזריםהמייצג אותו ובתאים הקרובים אליו, את ה טלכל ילד יש תא המכיל את האובייק .לעצמאות

 כך הילד מאומן להתנהלות עצמאית. עובד במהלך היום,

בצבעים בולטים אך השולחנות והקירות  ת. הכיסאויהאידיאלי לצמצום הרעש הוויזואלהגן עצמו מאורגן באופן  

בצבעי אפור. זאת מתוך החלטה לעזור לילדים להתרכז בתוכן אותו הם חוקרים. דגש רב מושם על יצירת 

 .אינטראקציה בין הילדים בגן, הילדים יושבים במעגל ולכל ילד מגש עבודה עם החומרים אותם הוא חוקר

 (10-11)תמונות מס' 

 

 

 

 

 



 

16 
 

שיתוף והכלה בין ילדים רואים לילדים עם לקויות מתקיים  נורווגיה מפעל המרגרינה באוסלו,בגן הילדים ב

והוסב לשימוש  המפעל מרגרינה אשר נתרם מהעיריי –במבנה עתיק שהיה בעברו כשמו ראייה. הגן נמצא 

האדריכלים של המבנה כחלונות גבוהים המכניסים אור טבעי ההסבה כללה שימור הנתונים  כגן ילדים עצום.

אך בנית חללים פנימיים המתאימים לשימוש קבוצות בעלות צרכים שונים במבנה. תהליך הבניה והתכנון כולו 

 ולאגודה הנורווגית לצרכים מיוחדים.  ראייהלעיוורים ולקויות  תהיה בפיקוח של האגודה הנורווגי

מכיל הגן .   3-6בין  יתרוה 1-3ילדים עם שלושים כיתות גן כאשר מחיצתם בגילאים  540-גן הילדים משמש כ

, כך למשל חדר המיםומקדמים את השילוב וההכלה.  חדרים חושיים רבים שמשרתים את כל טווח הילדים

 מאפשר מחקר במים ובאור וכולל מזרקות מים. החדר מרווח מאוד ומכיל תאורה עילית וניגודים בריצוף. ה

 משחק של תאורת לד המושקעת בקירות יוצר ענין ומשחקיות.

 (12)תמונה מס'  

תשומת לב מיוחדת ניתנה לחצר המשחקים העצומה המכילה אופציות משחק אינסופיות גם לילדים הנעים 

בכיסא גלגלים ומאפשרת אימון בהתניידות בין משטחים שונים על ידי קירות עזר לתמיכה ושימוש בצבעוניות 

: שימוש בצורות ראייההחצר מכילה דוגמאות רבות לעיצוב סביבה לימודית לליקויי  ובטקסטורות מנוגדות.

 מעברים על ידי שוליים מוגבהים או הבדלי טקסטורות, םגיאומטריות פשוטות ובניגודי צבעים, תיחו

 , אזורי מנוחה ושילוב של טבע וצמחיה.םכמו כן נעשה שימוש בתיחום ובידול של אזורי משחק ייעודיי

 (13)תמונה מס'    
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  במיאמי, ארה"בגן המגדלור ין ילדים עיוורים לרואים הינו גן נוסף שאימץ את עקרון השיתוף והחיבור ב

רואים. ילדים אחוז  50 ילדים עם לקות ראייה או עיוורון ואחוז  50המשלב החל מגילאי הגן תמהיל ביחס של 

 נוכחים מורים לילדים משתי הקבוצות וגם מומחית בפיתוח שפה. ןבג

הכיתות קטנות , ומכילות מכונות כתיבה ברייל וסימוני ברייל על כל הצעצועים, החל בקוביות הבניה, על 

הספרים עצמם ועל כל שטחי האחסון.  לשולחנות פינות מעוגלות המתייחסות למיקום הכיסא ביחס לשולחן 

ולומדים  זה לצד זה. עקרון השיתוף בין הילדים מונחה על ידי ההבנה בצורך של כל הילדים  והילדים משחקים

 להרחיב את תפישת עולמם וליצור קשר עם האחר.

עם כשילדים רואים לומדים על צורות או אובייקטים לילדים  -שיטת ההוראה בגן זה היא שיטה מקבילה  

הקרוב  טלשימוש באובייק ןמוצעת אלטרנטיבה לייצוג דומה אך מוחשי, תוך ניסיו הלקות ראייה או העיוורון

אדום  -המוחשי    גר לייצוכך למשל כשנלמד על הצבע האדום, תהיה חזרה על המילה ואז קישו ביותר למילה.

 של הצבע. הדובדבנים לטעימה על מנת לשקע בילד את החווי וכמו דובדבנים. מיד לאחר יינתנ

 

 (14)תמונה מס  
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 של גן לילדים עם לקות ראייה או עיוורון סיכום ותוואי לתכנון נכון

או חפץ, אנו חווים חוויה עיצובית. עוצמתה והמאפיינים שלה מותנים בין היתר  עאירו"כאשר אנו חווים מקום, 

. היסוד של מחקר בסביבות אתובאדם שחווה, בהקשרים שהוא יוצר בעצמו ובמשקל התרבותי שהוא נושא 

עיצוב הוא שניתן לחשוף ולגלות ולפענח את מרכיבי זהות מהותיים באמצעות חקר הגישה של אותן אוכלוסיות 

ל סביבתן. אפיון ועיצוב, המשתנה בריהוט הבית, עיצוב צעצועים וחלל, פרטי גידור ופרטים רבים אחרים, ע

 הם כלים משמעותיים ביצירת זהות".

       חצרות אחוריות, בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

 

ת למידה של ילדים. דוגמאות אפיונים תרבותיים הנשענים על מתודות פדגוגיות ניתנים לזיהוי קל גם בסביבו

לכך ניתן לראות בהשוואה לגנים המבוססים על שיטת וולדורף השואבים את עולמם הצורני מהחיבור לעולם 

הטבע וצמצום הגירויים הוויזואליים שמבוססים על ניגודי צבעים תוך שימוש בחומרים מן הטבע ולא בייצוגים 

העושה שימוש בטכנולוגיות בניה מקומיות ובשפה צורנית , ישלהם או בהשוואה לגן הילדים בבאנגלור שסקרת

 הלקוחה מהתרבות המקומית.

ודעות והמזה וזאת מאחר  מאמרעל אף השוני הפדגוגי, מאפיינים רבים משותפים לגני הילדים שנסקרו ב

 נמצאת בעליה וקיימת שאיפה לשפה אוניברסלית של הנגשה.מוגבלויות  אנשים עםללעיצוב 

 

"ילדים זקוקים לסביבה רגשית חיובית המתאפיינת בקבלה, היענות, רגישות, חוויות עשירות בגירויים תואמי 

 התפתחות והרגשה של התלמיד שהוא נראה, מובן ומוערך"

 ( סוגיות בחינוך המיוחד 1992זקס,ש., לוין, מ., וייסקופף, נ.) 

 

יש לקחת בחשבון שני מרכיבים מהותיים השונים בתפיסת הילד עם  ראייהבתכנון עבור ילדים עם לקויות 

 הלקות:

 

 טבעית, ניגודיות.-צבעוניות, מרקמים, חומרים, צלילים, מגוון ריחות, תאורה  –. מרחב 1

 

ל יכולת הזיהוי של לצורך התבוננות יש השפעה ע עם לקות הראייהלמשך הזמן העומד לרשות האדם  -. זמן2

 .קל יהיה לו לזהות את הפרטים -אובייקט ועיבוד המידע במוח, ככל שהזמן ממושך יותר
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הילד, תחושת הביטחון והמוטיבציה שלו לחקר קשורים ונובעים אחד מן השני.  הקשיים שלהערכה אישית של 

 ל על הילד ומעודד את התפתחותו.כאשר הגן מתוכנן באופן נכון הוא מעודד תהליך סוציאליזציה בחברה, מק

 

 הילד ופיתוח שפה אישית הלקויות והקשיים של. הערכה אישית של 1

יש לנסות ולהבין את הלקות הספציפית לכל ילד ולהתאים עבורו את מיקום עמדת העבודה האישית שלו בחלל 

להיות קבועה ומותאמת לקשיים והאופן האידיאלי עבורו לזיהויה. עמדת העבודה האישית של כל ילד צריכה 

 כאשר ישנה עדיפות להושבה עם הגב אל החלון וכשמקור האור מאחורי הילד. ,האישיים עימם הוא מתמודד

 תחשוב להכיר את טווח התחביבים והעיסוקים של הילד כי הם יכולים להיות מפתח לגיבוש השפה הצורני

יקטים צורניים מתחום זה ויכול ליצור קשר חברתי על שלו. למשל ילד המתעניין בקיאקים יכול להימשך לאובי

 בסיס ענין זה.

 

 . יציבות ותחושת בטחון בכיתת הגן2

 יש לחלק את הכיתה לאזורים ייעודיים, אזור תנועה ואזור נייחות.

הילד צריך לשבת בכיסא מותאם כאשר צבע הכיסא מנוגד לסביבה, ניתן גם להוסיף אלמנטים אישים לכיסא 

 הוא יכול לחוש ולזהות. הילד צריך לשבת כך ששתי רגליו עומדות יציבות על הקרקע. הילד אותם

 

 . ניידות וכיווניות3

יש לוודא שהמבנה מכיל מעברים חופשיים ממכשולים ויש לוודא כי מכשור או עצמים  -הנגשת המעברים 

 .במעברים יהיו מנוגדים לקירות ולמעברים. יש לעודד את הילדים לחקור את החלל

מעקה בעל צורניות משתנה בעל צבעוניות בולטת והכלה של  –להלן דוגמא למעבר המעודד מחקר בחלל 

 לימודיים המשולבים לאורכו. -אלמנטים משחקיים

 

 (15)תמונה מס'  
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 . ארגון ויזואלי4

וניגודיות. י שימוש בצבעים "הדגשה של פינות עבודה ומשחק בעלות שימושים שונים בגן יכולות להתבצע  ע

יש לדאוג כי סידור הפינות יהיה עקבי, יש לנסות ולצמצמם רעש ויזואלי ככל האפשר . כאשר אובייקטים רבים 

נמצאים על מדף יחד, זה עלול להקשות על הילד בבחירת האובייקט בו הוא חפץ. כדאי לנסות ולשמור על 

נוגד עשוי לסייע בכך. כדאי להימנע מרקים מסוימים בין האובייקטים. שימוש בספריה בעלת גב בצבע מ

 משטחי אחסון גבוהים מגובה כתף מאחר שזה יוצר תחושה של מבוך.

 

 . מחקר ולמידה5

משילובים בצבעים  להימנעניגודיות היא המפתח בסביבת הלמידה של הילדים. בהחלטה על מפתח צבעוני יש 

 הבאים:

 

מידע, האם באופן מוחשי, ויזואלי, באמצעות דריכה או אחר כדאי להחליט מראש על האופן בו הילד יחקור 

 ולייחד לכך פינות בסביבת הלמידה. כאן למשל פינת מחקר באמצעות הרגליים.

ניתן ליישם זאת  יש לעזור לילד  בגיבוש שפה צורנית מוחשית שתאפשר לו להבין את סביבתו ככל האפשר.

ביטוי אישי . צירת סדר יום והבנת הפעילויות הצפויות לוביהילד, סימון הכיסא ו במציאת המקום האישי של

להיות עוד אפיק של חקר מגרה עבור  ים עשויוהנגשת תחומי העניין של הילד באמצעות אמנות או יצירה 

  הילדים.

 (16)תמונה מס' 
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 (17)תמונה מס'  

לפעילויות השונות במהלך היום תוך מתייחס שלו והאישי ה םסדר יולוח מותאם לילד המיצג את הדוגמא ל

 .שימוש בייצוגים קבועים

 

 . תאורה6

תאורה טבעית ותאורה מלאכותית צריכה להישמר באופן עקבי וללא שינויים קיצוניים מחלל לחלל. מרבית 

הילדים עם ראות הנמוכה מעדיפים אור טבעי, הסוג שמגיע דרך חלונות רגילים יחד עם זאת עבור ילדים 

 עלי מוגבלות אחרת יותר מדי אור עלול לגרום לקשיים. מסוימים ב

 אם הילד ממצמץ בנוכחות אור כדי לשקול כיסוי החלונות בווילון גלילה על מנת לשלוט בכמות האור.

 יש לנסות ולמנוע החזרת אור ממשטחים כדוגמת שולחנות ומסכים. –סנוור מחפצים 
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 .ראייהתובנות אישיות הקשורות למחקר סביבות למידה לילדי גן בעלי לקויות 

 2019מאת יערה זלוסקי, מעצבת מוצר, פברואר 

 

הייתה  ראייהכמעצבת מוצר בהשכלתי ובהכשרתי, נקודות הגישה שלי אל מחקר סביבות גן לילדים עם לקויות 

מושפעת מניסיוני בעריכת מחקרי משתמש. מחקר משתמש הוא כלי המביא אותנו המעצבים להתבונן במצב 

מסוים ולאבחן בעיות העולות בו בנקודת זמן מסוימת ולהעלות רעיונות ודרכי פעולה לפתור אותן באמצעים 

ת בחוויה היומיומית של הילדים עיצוביים. בניתוח הסקירה העיצובית שביצעתי, התאפשר לי לבחון אילו בעיו

 י המעצבים מעבר לכללי וחוקי הנגישות הקיימים היום במרבית החברות המודרניות."טופלו ע

הגנים אותם סיקרתי התמודדו כולם עם קשיים ממשיים ומוחשים הנובעים ממגבלה אמתית כך שאין זה 

ים, התמצאות במרחב ובטיחות. יחד עם מפתיע שסדרי העדיפויות הוכתבו קודם כל על פי פתרונות ארגונומי

זאת בלט בעיצובו הגן מרכז אנקור לעיוורים בדנוור, זאת משום שניכר שהתוצאה המושגת בו כוללת תחושה 

 שהיא מעבר לתחושת אווירה החינוכית אלא במישור רוחני כמעט. 

רטיים. הן משום אי הסקירה העיצובית אותה ערכתי התבססה על עובדות בשטח בלבד ולא על מחקרים תיאו

מציאת מחקרים כתובים המתייחסים להגדרת נושא המחקר הספציפי  והן משום שהיה בי רצון בבחינת אופן 

יישום המסקנות העיצוביות ותרגום נושאים פדגוגים לכדי פתרונות עיצוביים. מחסור במחקרים אקדמיים 

ישות תרבותיות של עיצוב כוללני בו משובצים המתייחסים לעיצוב סביבה לימודית ספציפית זאת עשוי לנבוע מג

של ילדים ובו יש הסתפקות בכללי הנגשה בינלאומיים או לחילופין  הטבעיותילדים עם לקויות בסביבות 

 ה.יהעונים לטווח לקויות משתנות ולא באופן ספציפי ללקויות ראישונות  בחינוך המיוחדספר בשיבוצם בבתי 

 

בסביבות גן, הביאוני למאגרי שיתופים של  ראייהחיפושים רבים של מענה עיצובי לבעיות ילדים עם לקויות 

לקויות י הורים לילדים עם "י אנשי חינוך מתוך ניסיונם האישי או על ע"פתרונות 'עשה זאת בעצמך'  שפותחו ע

חקר חושיים, ספרים חושיים או צעצועים . פתרונות אלו הם לרוב בקנה מידה יחסית קטן וכוללים לוחות מראייה

מוחשיים מבוססי צליל. ניתן למצוא כיום באפליקציות פופולאריות כדוגמת פינטרסט או אינסטגרם מגוון מוצרים 

לקויות עשוי אף הוא להוביל לפתרונות מעניינים  עםבקטגוריה זאת. שיח משותף בקבוצות הורים לילדים 

האחרונות נושא הפילנתרופיה וההתנדבות נמצא בעליה ורבים מהפתרונות בשנים ושיתופי פעולה מועילים. 

הנוצרים מגיעים מעמותות ללא רווח יש לקוות שיישומים אלו ימצאו את דרכם למשתמשים רבים יותר ויעוררו 

 מודעות בקרב חברות יצרניות גדולות.

לשקלל שיקולים בטיחותיים, כלכליים, תהליך אידיאלי לעיצוב סביבת גן לילדי עם לקויות ראייה צריך 

תרבותיים, פדגוגים ואסתטיים. אין ספק שזהו אתגר קשה לכל מעצב  ויש להגיע לתהליך בו ניתן לקיים דיון 

תהליך עיצוב סביבת הגן יכלול מחקר על דפוסי התנהגות  משמעותי באופן קבלת ההחלטות על סביבת הגן.

קטים של משחק והייצוג שלהם ועבודת סינון גדולה. צריכה להיות הילדים בגן, בחירה סלקטיבית של אוביי

 מחשבה על התנועה בחלל תוך התחשבות בכל כללי הנגישות.
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 מפתח תמונות

אוחזר מתוך אשכול גנים כפר שמריהו – 2-1תמונה   

- https://shanihay.com/public-spaces 

. אוחזר מתוךבית הספר לעיוורים ניו מקסיקו – 4-3תמונה   

https://lindseyknappinteriordesign.weebly.com/   

. אוחזר מתוךדנוור ראייהמרכז לילדים עם לקויות  – 6-5תמונה    

https://davispartnership.com/projects/anchor-center-blind-children 

. אוחזר מתוךבית הספר לעיוורים במרילנד – 8-7תמונה   

https://mca.design/portfolio/maryland-school-for-the-blind/ 

. אוחזר מתוךבית ספר לעיוורים בבאנגלור – 9תמונה   

http://architecturelive.in/mathru-school-for-the-blind-at-bangalore-by-biome-environmental-

solutions/ 

. אוחזר מתוךבית הספר לעיוורים סנטה אנה קליפורניה – 11 – 10תמונה   

https://www.youtube.com/watch?v=QuSzTi6ZHps 

. אוחזר מתוךבית הספר מפעל המרגרינה באוסלו – 13-12תמונה   

http://www.inclusivedesign.no/landscape-architecture/margarinfabrikken-kindergarden-

article290-260.html 

. אוחזר מתוךגן המגדלור מיאמי – 14תמונה מס'   

https://news.miami.edu/stories/2017/11/a-pre-school-that-strives-to-make-a-difference.html 

אוחזר מתוך – 15תמונה מס'   

https://www.t-online.de/leben/familie/kleinkind/id_64107932/blindheit-klicksonar-gibt-

blinden-orientierung.html 

בית הספר לעיוורים טקסס. אוחזר מתוך  - 16תמונה מס'   

https://www.tsbvi.edu/active-learning-train-the-trainer-workshop 

אוחזר מתוך -  71תמונה מס   

http://www.wonderbaby.org/articles/object-calendars 
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